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RESUMO 

 
 

FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Normas Tributárias e a convergência das regras 
contábeis internacionais. 2013. 220 f. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico e 
Financeiro) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.  
 
 
A edição da Lei nº 11.638/07, responsável por dar início ao processo de convergência das 

normas brasileiras de contabilidade ao padrão contábil internacional, hoje ditado pelo 

International Accounting Standards Board (IASB), trouxe consigo uma série de dúvidas 

acerca de seus possíveis reflexos tributários. É que, dada a profunda relação existente entre o 

Direito Tributário e a Contabilidade, não se pode ignorar o potencial que mudanças ocorridas 

nessa última têm de gerar impactos na esfera tributária. Se isso ocorreu (ou não) e quais os 

seus limites é o que o presente trabalho se propôs a investigar.  

 

Entretanto, em primeiro lugar é preciso que se compreenda o contexto em que a referida lei 

foi editada. Sua publicação foi precedida de intenso debate, principalmente no âmbito do 

mercado de valores mobiliários, uma vez que as empresas brasileiras listadas em bolsas de 

valores foram as primeiras a sentir os efeitos das diferenças entre o padrão contábil brasileiro 

e o padrão internacional. No âmbito acadêmico, é inegável a contribuição dos professores e 

alunos da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (FEA-

USP), que há muito vinham notando a necessidade de o Brasil integrar o processo 

internacional de convergência das normas contábeis ao padrão International Financial 

Reporting Standards (IFRS). 

 

No que diz respeito aos participantes do mercado de valores mobiliários, o afastamento da 

contabilidade brasileira em relação ao padrão internacional prejudica a comparabilidade entre 

demonstrações financeiras elaboradas com base em modelos contábeis diversos, diminuindo, 

em última análise, o fluxo de recursos em um ambiente cada vez mais globalizado. Assim, a 

convergência traria apenas benefícios, na medida em que reduziria o custo do investimento ao 

eliminar os efeitos decorrentes da assimetria da informação contábil. 

 

Em relação à Ciência Contábil, a mudança também teria vindo em boa hora. Devido a uma 

série de fatores, grande parte deles tratada ao longo do trabalho, a contabilidade brasileira foi 

influenciada por uma visão bastante conservadora do patrimônio e suas mutações, muito mais 
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próxima da perspectiva jurídico-fiscal. Com isso, as regras de contabilidade brasileira se 

afastaram dos princípios contábeis para irem ao encontro das normas relacionadas à apuração 

de tributos. Em poucas palavras, a Receita Federal do Brasil foi, durante as últimas décadas, o 

mais influente usuário da informação financeira.  

 

Dessa forma, sob uma ótica estritamente contábil, o início do processo de convergência ao 

padrão internacional foi visto como um grande avanço. A adoção da primazia da essência 

econômica sobre a forma jurídica, profundamente presente no padrão IFRS, representa a 

libertação da contabilidade brasileira das amarras impostas pela Receita Federal do Brasil 

(RFB). A ciência contábil fica liberada, de forma definitiva, para construir seus próprios 

princípios, sem a indesejada influência das autoridades administrativas. A Contabilidade volta 

a estar comprometida com a geração de informações para seus usuários, em conformidade 

com a realidade econômica, ainda que esta possa contrariar aquela construída pelo Direito. 

 

Note-se que até aqui nada se mencionou acerca dos aspectos tributários da “Nova 

Contabilidade”. Em verdade, essa preocupação fez parte das discussões que precederam a 

publicação da Lei nº 11.638/07, tanto que o art. 177 da Lei das Sociedades Anônimas foi 

alterado para prever que “os lançamentos de ajuste efetuados exclusivamente para 

harmonização de normas contábeis [...] não poderão ser base de incidência de impostos e 

contribuições nem ter quaisquer outros efeitos tributários”. O que se pretendeu, portanto, foi 

estabelecer que os eventuais efeitos tributários provenientes de mudanças oriundas do novo 

padrão contábil devessem ser neutralizados. 

 

No entanto, a simples previsão legal de neutralidade, muito embora nos indique a intenção do 

legislador no que diz respeitos aos aspectos tributários, não foi capaz de resolver todas as 

dúvidas que surgiram imediatamente após a publicação da Lei nº 11.638/07.  

 

Em maio de 2008, portanto, menos de seis meses após o início da vigência da Lei nº 

11.638/07, a RFB se manifestou no sentido da tributação das subvenções para investimento 

(Solução de Consulta nº 75/2008). Era o prenúncio de que a referida neutralidade seria objeto 

de fortes discussões. 

 

Muito em razão disso foi promulgada a Medida Provisória nº 449/08, posteriormente 

convertida na Lei nº 11.941/09, que instituiu o Regime Tributário de Transição (RTT). Em 
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linhas gerais, a regra de neutralidade anterior foi substituída por um regime mais detalhado, 

com a determinação de que as alterações decorrentes da Lei nº 11.638/07, que modifiquem o 

critério de reconhecimento de receitas, custos e despesas não terão efeitos para fins de 

apuração do lucro real da pessoa jurídica a ele submetido.  

 

É inegável que o RTT trouxe mais segurança no que diz respeito aos aspectos específicos da 

neutralidade. Por outro lado, não foi capaz de solucionar a integralidade das questões postas 

em discussão, o que pode ser verificado pelas inúmeras interpretações divergentes dadas a 

questões aparentemente simples, como o ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura 

e a isenção sobre a distribuição de dividendos.  

 

Nesse contexto, o presente trabalho se propôs a investigar o problema desde a sua origem, 

identificando as razões históricas para a diversidade de padrões contábeis ao redor do mundo, 

a realidade brasileira e a relação entre o Direito Tributário e a Contabilidade no Brasil, para 

chegar à conclusão acerca da real influência do novo padrão contábil sobre a tributação. 

 

Palavras-chave: Direito Tributário. Normas Contábeis.  
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ABSTRACT 

 

 

FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Normas Tributárias e a convergência das regras 
contábeis internacionais. 2013. 220 f. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico e 
Financeiro) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.  
 

The enactment of Law 11,638/07, which set out to converge Brazilian accounting regulations 

to those of the International Accounting Standards Board (IASB), has brought with it a series 

of issues regarding its possible tax reflections. Given the profound relationship that exists 

between Tax Law and Accounting, one cannot ignore the potential impact that the changes to 

the latter can have on taxation. This paper investigates whether or not that has occurred and, if 

so, to what extent.  

 

First, nonetheless, one must understand the context in which the aforementioned act was 

promulgated. Its enactment was preceded by intense debate, especially within the realm of the 

securities market, since all listed companies in Brazil were the first to feel the effects of the 

differences between the Brazilian accounting standards and the international accounting 

standards. In the academic arena, one cannot deny the contribution of professors and students 

of the School of Economics and Business Administration of São Paulo (FEA-USP), who had 

long envisioned the need for Brazil’s accounting standards to conform to the International 

Financial Reporting Standards (IFRS). 

 

Concerning the players in the securities market, the uniqueness of the Brazilian accounting 

standards against international standards impairs comparability among income statements 

based on diverse accounting models, ultimately decreasing the flow of investments in an 

increasingly globalized environment. Thus, convergence would be beneficial, insofar as it 

would reduce investment costs by eliminating the effects arising out of the asymmetry of the 

accounting information. 

 

As for the scientific aspect of accounting, the change has allegedly come in good time. Due to 

a series of factors, most of which are dealt with all through this paper, Brazilian accounting 

has been influenced by a very conservative view of assets and changes thereto, a view that is 

closest to the tax/legal perspective. As a result, Brazil’s accounting practices have thus far 

pushed aside accounting principles to meet tax appraisal rules. To put it shortly, the Brazilian 



 
 

27

Federal Revenue has been the most influential user of accounting information in the last few 

decades.  

 

Thus, from a pure accounting viewpoint, the beginning of the converging process can be seen 

as a major improvement. Prioritizing economic substance over legal form, as is the case with 

IFRS, will free Brazilian accounting from the ties imposed by the Brazilian Federal Revenue. 

The accounting sciences will be finally free to build its own principles, without the undesired 

influence of the administrative authorities. Accounting is once again committed to generating 

information to its users, in conformity with economic reality, even if the latter can conflict 

with that of the law. 

 

Notably, so far not a word has been mentioned with regard to the tax aspects of the “New 

Accounting”. In fact, this concern did make part of the discussions that preceded the 

enactment of Law 11,638/07, so much that section 177 of the Corporations Act has been 

altered to provide that “adjustment entries made solely for the purpose of accounting 

harmonization (...) cannot be a tax base for any taxes or levies, nor are they subject to any 

other tax effects”. The intention was to set forth that any tax effects arising out of the changes 

brought on by the new accounting standards were to be neutralized. 

 

Nonetheless, this mere statutory provision for neutrality was not capable of clearing up all the 

doubts that arose immediately after the enactment of Law 11,638/07, despite the legislator’s 

intent concerning the tax aspects.  

 

In May 2008, therefore, less than six months after Law 11,638/07 went into effect, the 

Brazilian Federal Revenue issued an opinion for the levy of taxation on investment aid 

(Advance Consultation n. 75/2008). That clearly indicated that the so-called neutrality would 

be the source of great battles. 

 

For this reason, Provisional Decree n. 449/08 was promulgated and later converted into Law 

n. 11,941/09, providing for the Transitional Tax Regime. In simple terms, the previous rule of 

neutrality was replaced by a more detailed regime, determining that the changes arising from 

Law n. 11,638/07, which modify the criteria to recognize revenue, costs and expenses, will 

not affect the appraisal of profits of a legal entity submitted to it.  
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It is undeniable that the Transitional Tax Regime has brought more security with respect to 

the specific aspects of neutrality. On the other hand, it was not capable of solving all the 

issues discussed, which can be seen by the numerous diverging interpretations to apparently 

simple issues, such as that of the goodwill and the exemption on the distribution of dividends.  

 

In this context, this paper investigates the problem from its outset, by identifying the historic 

reasons for the diversity of accounting standards around the world, the Brazilian reality and 

the relationship between Tax law and Accounting in Brazil, to conclude on the actual 

influence of the new accounting standard on taxation. 

 

Keywords: Tax Law. Accounting Standards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

29

RIASSUNTO 

 

 

FONSECA, Fernando Daniel de Moura. Normas Tributárias e a convergência das regras 
contábeis internacionais. 2013. 220 f. Dissertação (Mestrado em Direito Econômico e 
Financeiro) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.  

 

La promulgazione della legge nº 11.638/07, responsabile di dare inizio al processo di 

convergenza delle norme brasiliane di contabilità allo standard contabile internazionale, oggi 

dettato dallo International Accounting Standards Board (IASB), portò con sè una serie di 

dubbi relativi ai suoi possibili riflessi in ambito tributario. Data la profonda relazione esistente 

fra Diritto Tributario e Contabilità, non è possibile ignorare il potenziale che i cambiamenti 

delle norme contabili hanno nel generare impatto nella sfera tributaria. Se questo è successo 

(o meno) e quali siano i suoi limiti è quanto si propone di investigare il presente lavoro.  

 

Ciò nonostante, in primo luogo è necessario comprendere il contesto in cui la suddetta legge è 

stata pubblicata. La sua pubblicazione è stata preceduta da un intenso dibattito, soprattutto 

nell’ambito del mercato dei valori mobiliari, una volta che le aziende brasiliane quotate in 

borsa furono le prime a sentire gli effetti delle differenze tra lo standard contabile brasiliano e 

quello internazionale. In ambito accademico, è innegabile l`apporto fatto al dibattito dai 

professori e dagli alunni della Facoltà di Economia e Amministrazione della Universidade de 

São Paulo (FEA – USP), che avevano notato da molto la necessità di integrare il Brasile al 

processo internazionale di convergenza delle norme contabili agli standard International 

Reporting Standards (IFRS).  

 

Per quanto riguarda i partecipanti al mercato dei valori mobiliari, l’allontamento della 

contabilità brasiliana rispetto allo standard internazionale danneggia un possibile paragone fra 

dimostrazioni finanziarie elaborate che si basano su modelli contabili differenti, diminuendo, 

in ultima analisi, il flusso delle risorse in un ambiente sempre più globalizzato. Così, la 

convergenza porterebbe soltanto dei benefici, nella misura in cui riduce il costo 

dell’investimento, dal momento che elimina gli effetti causati dalla assimetria della 

informazione contabile.  

 

Rispetto alla scienza contabile, il cambiamento sarebbe avvenuto nel momento giusto. A 

causa di una serie di fattori, gran parte di questi, trattati durante il presente lavoro, la 
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contabilità brasiliana fu influenzata da una visione piuttosto conservatrice del patrimonio e dei 

suoi cambiamenti, visione questa molto più vicina ad una prospettiva giuridico-fiscale. 

 

Quindi, le norme di contabilità brasiliane prendono le distanze dai principi contabili per 

andare incontro alle norme tributarie. In poche parole, l’Agenzia delle Entrate del Brasile fu, 

durante gli ultimi decenni, il più influente utente delle informazione contabile.  

L’accettazione della primazia dell’essenza economica sulla forma giuridica, profondamente 

presente nello standard IFRS, rappresenta la liberazione della contabilità brasiliana dalle 

catene imposte dall’Agenzia delle Entrate. La scienza contabile viene liberata, in modo 

definitivo, per costruire i suoi propri principi senza l’indesiderata influenza delle autorità 

amministrative. La contabilità ritorna ad essere compromessa con la generazione delle 

informazioni per i suoi utenti, in conformità alla realtà economica, anche se questa possa 

contrariare quella costruita dalla giurisprudenza. 

 

Si noti che finora non abbiamo menzionato niente di relativo agli aspetti tributari della 

“Nuova Contabililità”. In realtà, questa preoccupazione fece parte delle discussioni precedenti 

alla pubblicazione della Legge nº 11.638/07, tanto che l’art. 177 della Legge delle Società 

Anonime fu alterato per prevedere che “le scritturazioni degli aggiustamenti effettuati 

esclusivamente per l’armonizzazione di norme contabili (...) non potranno essere prese come 

base di incidenza delle tasse e nemmeno avere qualsiasi altro effetto tributario”. Si è dunque 

voluto stabilire che gli eventuali effetti tributari provenienti da cambiamenti oriundi del nuovo 

standard contabile debbano essere neutralizzati.  

 

Frattanto, la semplice previsione legale di neutralità, sebbene ci indichi l’ intenzione del 

legislatore per quanto riguarda gli aspetti tributari, non fu capace di risolvere tutti i dubbi che 

sorsero immediatamente dopo la pubblicazione della Legge nº 11.638/07.  

 

Nel maggio 2008, pertanto, meno di sei mesi dopo l’ entrata in vigore della Legge nº 

11.638/07, l’ Agenzia delle Entrate si manifestò a favore della tributazione delle sovvenzioni 

per l’investimento (Soluzione della Consultazione nº 75/2008). Si preannunciava il fatto che 

la suddetta neutralità sarebbe stata oggetto di forti discussioni. 

Dovuto a questo, fu promulgata la Misura Provvisoria nº 449/08, più tardi convertita nella 

Legge nº 11.941/09, che istituì il Regime Tributario di Transizione (RTT). In linea di 

massima, la regola di neutralità precedente fu sostituita da un regime più specifico, con la 



 
 

31

determinazione che le alterazione decorrenti dalla Legge nº 11.638/07, che modificarano il 

criterio di riconoscimento delle entrate, costi e spese non avranno effetto ai fini di verifica del 

lucro reale della persona giuridica a questo sottommesso. 

 

È innegabile che il RTT portò maggiore sicurezza nell’ambito specifico della neutralità. 

D’altra parte, non fu capace di risolvere la totalità delle questione portate in discussione; il 

che può essere verificato nelle innumerevoli intepretazioni divergenti date a questioni 

apparentemente semplici, come l’avviamento basato sulla aspettativa di reddito futuro e 

l’esenzione sulla distribuzione dei dividendi.   

 

In questo contesto, il presente lavoro si è proposto di investigare il problema dell’origine, 

identificando le ragioni storiche per la diversità di standards  contabili nel mondo, la realtà 

brasiliana e la relazione fra Diritto Tributario e Contabilità in Brasile, per arrivare alla 

conclusione relativa alla reale influenza del nuovo standard contabile sulla tributazione. 

 

Parole chiave: Diritto Tributario. Norme Contabili.  
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Historicamente, e para desespero de seus estudiosos,1 a contabilidade brasileira sempre foi 

vista como uma ferramenta para a apuração de tributos.2 Sua função primordial, a de bem 

informar seus usuários acerca da real situação econômica da entidade,3 era colocada em 

segundo plano,4 ficando muitas vezes restrita às companhias listadas em bolsas de valores, 

que conviviam com as necessidades de um exigente mercado de capitais.5 Para as demais, 

uma contabilidade informativa tinha pequena ou nenhuma relevância, o que gerou uma “quase 

identidade” entre as contabilidades societária e tributária.6  

 

No entanto, diversos fatores, com destaque para a internacionalização dos mercados, o 

crescimento em importância do capital oriundo do investidor institucional7 e a própria 

evolução do pensamento contábil,8 fizeram com que a exigência por uma contabilidade 

informativa de qualidade fosse resgatada em nível mundial. Mas não bastava que a 

Contabilidade cumprisse a sua função de bem informar seus usuários. Era igualmente 

necessária a busca por uma maior harmonização9 entre os diversos padrões contábeis 

existentes ao redor do mundo, reduzindo-se, assim, a assimetria da informação,10 verdadeiro 

obstáculo à realização de investimentos em uma economia cada vez mais globalizada.11  

                                                           
1 Os autores do Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações sempre destacaram que a contabilidade 
produzida com base em critérios fiscais nem sempre guardava correspondência com as melhores práticas. Nesse 
sentido: IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, Ernesto. Manual de Contabilidade das 
Sociedades por Ações (aplicável às demais sociedades). 5. ed. São Paulo: Editora Altas, 2000. p. 25. 
2 Será possível perceber ao longo do trabalho que a referida subserviência da contabilidade ao Direito Tributário 
decorreu de vários fatores. No entanto, o mais importante deles certamente diz respeito à histórica pequena 
importância do mercado de capitais brasileiro para o financiamento das atividades empresariais. Com isso, o 
Fisco tornou-se o principal usuário das informações contábeis, ora valendo-se delas para a apuração de tributos, 
ora influenciando-as. 
3 O trabalho irá abordar a evolução do pensamento contábil acerca da efetiva função das demonstrações 
financeiras. 
4 “Com efeito, as autoridades tributárias brasileiras usaram e abusaram do poder de ditar princípios contábeis 

cujo principal objetivo não era o aprimoramento da arte ou da técnica contábil, mas sim atingir consequências 

tributárias específicas.” MUNIZ, Ian. Neutralidade Fiscal da Lei nº 11.638. In: ROCHA, Sérgio André (Coord.). 
Direito Tributário, Societário e a Reforma da Lei das S/A: inovações da Lei 11.638. São Paulo: Editora 
Quartier Latin, 2008. p. 161. 
5 CAMBRIA, Marcelo. O impacto da primeira adoção das normas IFRS nas empresas europeias químicas 
e de mineração: pesquisa descritiva. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Economia 
e Administração, Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, 2008. f. 15.  
6 A tributação toma por base o resultado apurado segundo as normas contábeis e prescreve determinados ajustes. 
Parte deles é realizado diretamente sobre as demonstrações financeiras, gerando verdadeiras normas contábeis 
tributárias.  
7 Assim entendido como aquele que investe no mercado de capitais. 
8 BEAVER, W. Financial Reporting: An Accounting Revolution. London: FT Prentice Hall, 1998. p. 03. 
9 “A harmonização pode ser entendida como um processo por meio do qual as diferenças nas práticas contábeis 

entre os países são reduzidas.” WEFFORT, E.F.J. O Brasil e a Harmonização Contábil Internacional: 
Influências dos Sistemas Jurídico e Educacional, da Cultura e do Mercado. Tese (Doutorado em Ciências 
Contábeis) – Faculdade de Economia e Administração, Universidade de São Paulo, 2003. 
10 Se a atual interação entre as empresas ocorre em âmbito global, a existência de diferentes sistemas, princípios 
e regras para a divulgação de demonstrações financeiras restringe o grau de comparabilidade, o que, em última 
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Nos dias atuais, a maior parte dos países participantes da dinâmica global de negócios, em 

maior ou menor grau,12 vem adotando medidas para a convergência de sua contabilidade a um 

padrão internacional, hoje entendido como aquele oriundo do International Accounting 

Standards Board (IASB).13 A respeito, deve ser destacada a iniciativa da União Europeia de 

obrigar14 todas as companhias abertas de seus países membros a adotar o referido padrão em 

suas demonstrações financeiras a partir de 2005.15 

 

No Brasil, a Lei nº 11.638/07, em vigor desde 28/12/2007, foi o veículo normativo 

encarregado de inserir o país no processo internacional de harmonização das práticas 

contábeis. Esta lei determinou que as normas brasileiras de contabilidade sejam elaboradas em 

consonância com os padrões internacionais adotados nos principais mercados de valores 

mobiliários. Com isso, a contabilidade brasileira cresce em importância e recupera parte de 

sua autonomia.16 Ao retratar a real situação econômico-financeira da entidade, ainda que com 

certo distanciamento de questões tributárias.17  

                                                                                                                                                                                     

análise, tende a diminuir o tão desejado fluxo de negócios em um ambiente globalizado. Assim, uma importante 
saída passaria pela harmonização dos padrões contábeis em escala mundial.  
11 Diversos estudos questionam a eficiência da harmonização contábil, uma vez que as diferenças de práticas não 
decorrem apenas dos princípios de cada sistema, mas de fatores outros, tais como questões regulatórias e 
pressões de mercado. A esse respeito ver: BRADSHAW, Mark T.; MILLER, Gregory S. Will harmonizing 
accounting standards really harmonize accounting? Evidence from non-US firms adopting US GAAP. 
Disponível em: < www.stern.nyu.edu >. Acesso em: 27 jun. 2012. 
12 Alguns estudos apontam para o fato de que países economicamente mais fortes tendem a resistir a uma ampla 
adoção do IFRS, pois isto representaria a submissão de seu sistema interno a normas emanadas por um órgão 
privado internacional. A esse respeito, vale conferir o seguinte trabalho: RAMANNA, Karthik; SLETTEN, Ewa. 
Why do countries adopt international financial reporting standards? Harvard Business School. Working 
Paper 09-10, de 24/03/2009. Disponível em: < www.hbs.edu/research/pdf/09-102.pdf>. Acesso em: 20 jun. 
2012. 
13 A adoção dos padrões internacionais de contabilidade no âmbito europeu pode ser considerada uma das mais 
relevantes mudanças em termos de demonstrações financeiras dos últimos tempos. É o que afirmam: 
ARMSTRONG, Christopher S.; BARTH, Mary E.; JAGOLINZER, Alan D.; RIEDL, Edward J. Market 
Reaction to the Adoption of IFRS in Europe. Harvard Business School. Working Paper 09-032. . Disponível 
em: <www.hbs.edu/research/pdf/09-032.pdf>. Acesso em: 20 Jun. 2012; DASKE, Holger; HAIL, Luzi; LEUZ, 
Christian; VERDI, Rodrigo. Mandatory IFRS Reporting around the World: Early Evidence on the 
Economic Consequences. Disponível em: < http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1024240>. 
Acesso em: 12 Jun. 2012. 
14 E.U. Regulation nº 1606/2002. 
15 Apesar da obrigatoriedade de adoção do padrão IFRS, um órgão denominado European Comission (EC) fica 
encarregado de validar os padrões antes dos mesmos se tornarem mandatórios para os países membros da UE. 
16 “A Lei nº 11.941/2009 representou ruptura com tal modelo, passando a Contabilidade, a partir de então, a 

seguir rumo próprio, desvinculado das amarras da lei tributária. A Contabilidade, em síntese, resgatava seu 

papel de veículo de informação econômica ao mercado, descompromissada de seus efeitos tributários”. 

SCHOUERI, Luís Eduardo. Ágio em Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários). São Paulo: Editora 
Dialética, 2012. p. 15. 
17 O distanciamento se mostra inevitável na medida em que o padrão contábil internacional, que será melhor 
explicado adiante, relativiza princípios contábeis tradicionalmente adotados pela legislação tributária, seja por 
razões de conveniência prática, seja por verdadeira diversidade de ideais. 
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E é aí que se encontra a principal fonte de preocupações. Ora, se o Direito Tributário parte do 

resultado contábil para determinar a base de cálculo de boa parte de seus tributos, se a 

Contabilidade registrava as operações econômicas em respeito à forma jurídica adotada pelos 

agentes, então, o que fazer quando esse resultado passa a poder desconsiderar18 a forma 

jurídica em busca da essência econômica da operação?19 

 

Se de um lado as modificações na contabilidade brasileira parecem ter inserido o país em um 

movimento global de harmonização das práticas contábeis, de outro, parecem ter gerado um 

estado de insegurança,20 decorrente de dúvidas acerca dos possíveis impactos tributários.21 

Afinal, nem sempre a contabilização de determinado evento guardará correspondência com o 

negócio jurídico ocorrido.  

 

Certamente antecipando os inevitáveis questionamentos relacionados aos impactos tributários 

do novo regime, o legislador previu regra de neutralidade ao afirmar que os lançamentos de 

ajuste efetuados exclusivamente para harmonização de normas contábeis não poderiam ser 

base de incidência de impostos e contribuições, nem ter quaisquer outros efeitos tributários.  

 

Contudo, isto não foi suficiente. Logo após a edição da Lei nº 11.638/07, a Receita Federal do 

Brasil (RFB) manifestou entendimento no sentido da tributação das subvenções para 

investimento. Até então, a contabilização das subvenções em conta de reserva seria 

pressuposto da não tributação pelo imposto de renda.22 Porém, com a revogação do art. 182, § 

                                                           
18 Em verdade, a melhor doutrina contábil já defendia a prevalência da substância econômica sobre a forma 
jurídica, mesmo antes da Lei nº 11.638/07. É ver: “A contabilidade possui um grande relacionamento com os 

aspectos jurídicos que cercam o patrimônio, mas, não raro, a forma jurídica pode deixar de retratar a essência 

econômica. Nessas situações, deve a Contabilidade guiar-se pelos seus objetivos de bem informar, seguindo, se 

for necessário para tanto, a essência ao invés da forma”. IUDÍCIBUS, Sérgio; MARTINS, Eliseu; GELBCKE, 
Ernesto. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações (aplicável às demais sociedades). 5. ed. São 
Paulo: Editora Altas, 2000. p. 50. 
19 SCHOUERI, Luís Eduardo. O Mito do Lucro Real na Passagem da Disponibilidade Jurídica para a 
Disponibilidade Econômica. In: LOPES, Alexsandro Broedel Lopes; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2010. 
20 “Decididamente, como garantia de um ambiente estável e adequado ao desenvolvimento econômico dos 

indivíduos, de negócios e empresas, o Sistema Tributário não se pode converter em um meio de insegurança 

jurídica e frustração.” TORRES, Heleno Taveira. Direito Constitucional Tributário e Segurança Jurídica. 
Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011. p. 63. 
21 Trata-se de questionamento pertinente, afinal, verifica-se uma constante interação entre o Direito Tributário e 
a Contabilidade, notadamente no campo da incidência, já que, em muitos momentos, a norma tributária faz 
referência a institutos contábeis, como ativo, renda e receita, dentre outros.  
22 Vide Solução de Consulta nº 75/08, que trata de subvenções para investimento. Nesse caso, o Fisco entendeu 
que, a partir de 1º de janeiro de 2008, as doações feitas pelo Poder Público deverão ser registradas e tributadas 
como receita, uma vez que a possibilidade de contabilização em conta de reserva de capital foi suprimida pela 
Lei nº 11.638/07.  
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1º, “d”, da Lei nº 6.404/76, que representou a impossibilidade de lançamento das subvenções 

em conta de reserva de capital, o efeito tributário restaria prejudicado. Em outras palavras, 

não se verificaria uma neutralidade total, como previsto na norma. 

 

Rapidamente a citada regra de neutralidade foi substituída pelo Regime Tributário de 

Transição (RTT), trazido pela MP nº 449/08, posteriormente convertida na Lei nº 11.941/09. 

Nos termos do referido regime, as alterações que importarem modificação do critério de 

reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na apuração do lucro líquido, não 

poderão ter efeitos para fins de apuração do lucro real, devendo ser considerados, para fins 

tributários, os métodos e critérios contábeis vigentes em 31/12/2007.  

 

Entretanto, permanece a dúvida acerca da real abrangência dessa nova regra. É que o Direito 

Tributário, em que pese a sua autonomia,23 em diversos momentos simplesmente faz 

referência a conceitos e institutos de Direito Privado, tomando-os de empréstimo, tal como lá 

concebidos. Com as Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, alguns destes institutos foram extintos, 

como é o caso do ativo diferido e da reserva de reavaliação, o que tende a inviabilizar os 

efeitos tributários anteriores.24 O mesmo pode ser dito em relação ao conceito de patrimônio. 

É inegável a existência de um novo conceito, que passa a tomar por referência a realidade 

econômica das operações, sem uma necessária vinculação à roupagem jurídica adotada.  

 

O presente trabalho justifica-se em razão do contexto acima delineado e buscou estudar as 

origens do processo de convergência das normas internacionais de contabilidade a um padrão 

internacional, a opção feita pelo Brasil e o seu atual estágio de desenvolvimento, além dos 

impactos tributários dela decorrentes.  

 

O assunto, de certa forma, é novo no país. Em que pese a existência de diversos trabalhos 

contábeis que abordaram a questão, mesmo antes do advento Lei nº 11.638/07, a análise dos 

possíveis reflexos tributários teve início apenas em 2008. Assim, este trabalho levou em 

consideração a maior parte dos trabalhos nacionais sobre o assunto, mas não deixou de 

                                                           
23 A questão da autonomia será tratada com mais vagar ao longo do trabalho. 
24 SCHOUERI, Luís Eduardo. Juros sobre Capital Próprio: Natureza Jurídica e forma de apuração diante da 
“Nova Contabilidade”. In: LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga (Coord.). 
Controvérsias Jurídico-Contábeis (Aproximações e Distanciamentos). São Paulo: Editora Dialética, 2012. v. 
3. p. 189. 
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explorar a rica produção literária estrangeira, principalmente a oriunda de países como 

Estados Unidos da América, Inglaterra, Itália, Portugal, Espanha e Alemanha. 

 

É importante deixar claro que o recurso a obras estrangeiras levou em consideração as 

inúmeras diferenças entre os ordenamentos em questão, principalmente em relação aos países 

de common law, como é o caso dos EUA e da Inglaterra. Dessa forma, as obras estrangeiras, 

apesar de amplamente consultadas, foram citadas apenas quando absolutamente necessárias, 

ou quando exprimiram um entendimento compatível com a realidade brasileira, a despeito das 

mencionadas diferenças.  

 

Outrossim, ressalte-se que o assunto ainda está em franco desenvolvimento, de modo que o 

presente trabalho não poderia (e nem ousaria fazê-lo) indicar respostas definitivas a todos os 

problemas surgidos desde 01/01/2008. No entanto, ao fixar as premissas históricas, nacionais 

e internacionais, pretendeu-se desenvolver pressupostos de interpretação capazes de nortear a 

busca pela solução dos inúmeros e complexos casos que decorrem da profunda ligação 

existente entre o Direito Tributário e a Contabilidade. 

 

Por fim, é preciso dizer que parte dos efeitos pretendidos – ou apenas surgidos – pela Lei nº 

11.638/07 estão “congelados” pelo Regime Tributário de Transição da Lei nº 11.941/09. 

Dessa forma, algumas conclusões aqui desenvolvidas buscaram identificar possíveis 

consequências tributárias decorrentes da futura e próxima (é o que se espera) extinção do 

referido regime transitório.  

 

É possível, ainda, que este texto seja surpreendido pela edição da Medida Provisória que 

extinguirá o RTT. No entanto, acredita-se que as premissas aqui fixadas não se perdem, pois 

não se pode ignorar a origem do problema na busca por sua correta solução.  

 



 
 

37

6 CONCLUSÕES 

 

 

A razão pela qual o Direito Tributário e a Contabilidade se relacionam de forma tão intensa é 

quase intuitiva. Se à Contabilidade cabe reconhecer, mensurar e evidenciar os eventos 

econômicos, ao legislador cabe editar leis instituindo tributos sobre esses eventos. Trata-se, 

portanto, de uma aproximação absolutamente natural, já que em ambos os casos os eventos 

econômicos servirão de base para a constituição dos fatos (jurídicos e contábeis). Essa 

aproximação pode sugerir uma necessária relação de dependência entre o Direito Tributário e 

a Contabilidade. Enquanto a Ciência Contábil se encarregaria de escriturar os eventos 

econômicos, ao legislador caberia a previsão dos respectivos efeitos tributários, levando em 

conta a qualificação atribuída pela Contabilidade.  

 

Trata-se de entendimento equivocado em todos os sentidos. Um mesmo evento pode suscitar 

qualificações diversas a depender do enfoque adotado por cada uma das ciências que o 

analisa, o que precisa ser respeitado, sem que isso venha a indicar qualquer problema de 

ordem sistêmica. 

 

No entanto, a despeito da autonomia da Contabilidade para qualificar os eventos econômicos, 

os enfoques fiscal e legal foram, durante muitos anos, os que mais influenciaram a produção 

de regras contábeis. É que os resultados obtidos por meio dessas perspectivas não se 

afastavam muito dos objetivos da Contabilidade, que até então se resumiam à geração de 

informações financeiras para a administração e credores. Os princípios contábeis do 

conservadorismo e seus corolários, como estabilidade, segurança, previsibilidade, mostravam-

se compatíveis com os princípios tradicionalmente exigidos nos diversos sistemas tributários, 

como segurança jurídica e legalidade.  

 

Esse cenário entra em crise com a “ascensão do investidor”, apontada pela doutrina como a 

mais importante mudança em termos de pensamento contábil. Tratou-se de verdadeira 

alteração no objetivo da Contabilidade, que deixou de ser a divulgação de informações para a 

administração e credores, para passar ao fornecimento de informações financeiras a 

investidores e acionistas.  
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Nesse contexto, a evolução do pensamento contábil indica o resgate de uma visão 

eminentemente técnica, ou seja, desvinculada de aspectos fiscais e legais e voltada à função 

primordial da Contabilidade e de seus princípios, hoje entendida como a de geração de 

informações capazes de auxiliar os seus usuários na tomada de decisões. Trata-se de uma 

função eminentemente preditiva, que busca afastar a noção geral de que as informações 

financeiras se referem ao passado, como em uma foto que retrata uma determinada situação já 

ocorrida. 

 

Todavia, muito embora a evolução do pensamento contábil hoje possa ser considerada um 

fenômeno global, essa mudança ocorreu em momentos diferentes a depender do país 

analisado. Basicamente, é preciso dizer que a ascensão do investidor variou, bem como o 

desenvolvimento do mercado de capitais e sua importância. Tal fato ajuda a explicar a 

diversidade de padrões contábeis ao redor do mundo, conforme foi detalhado ao longo do 

texto. 

 

Essa diversidade causa reflexos até os dias atuais, na medida em que a aceitação de um 

modelo contábil voltado para a proteção de um usuário específico (o investidor institucional) 

encontra certa restrição, principalmente em países que tradicionalmente buscam proteger 

outros usuários, como os credores e o próprio Fisco.  

 

Nesse ponto, as doutrinas nacional e estrangeira não divergem ao apontar a fonte de 

financiamento da atividade empresarial como a principal causa das diferenças estruturais entre 

os sistemas contábeis ao redor do mundo. Sobre esse aspecto, em regra os países podem ser 

divididos em:  

 

(i) países cujos negócios foram historicamente financiados por instituições 

financeiras (credit-based financial institution systems- credit); e  

 

(ii) países com investimentos baseados no capital (capital market systems- 

equity).  

 

Os países inseridos no primeiro grupo ostentam a tradição de empresas criadas através da 

aplicação do capital de seus fundadores. Nesse modelo de negócio, eventual necessidade de 

aportes adicionais tende a ser suprida pelo capital gerado na própria atividade, ou por meio de 
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instituições financeiras, que passam a se tornar credoras ou sócias da empresa. A busca de 

recursos diretamente no mercado de capitais é secundária, sendo o investidor institucional 

mero coadjuvante. As poucas sociedades de capital aberto existentes têm as suas ações quase 

sempre controladas pelos fundadores do negócio, por bancos, ou até mesmo por entes 

governamentais. 

 

Esse modelo de financiamento tem impacto direto sobre a informação contábil. O limitado 

número de agentes faz com que os usuários da informação fiquem restritos aos acionistas, 

quase sempre aquelas pessoas responsáveis por gerir o negócio, além dos credores – quase 

sempre instituições financeiras – e o Governo, seja na qualidade de sócio ou como agente 

arrecadador de tributos.  

 

Nesse cenário, o apelo à elaboração de informações contábeis de alta qualidade se enfraquece. 

O limitado universo de usuários dispõe de meios próprios para ter acesso aos dados 

necessários à tomada de suas decisões. A divulgação das demonstrações financeiras não se 

mostra assim tão relevante. O acionista busca o lucro, o banco a satisfação de seu crédito e o 

Fisco o pagamento dos tributos. Os demais usuários da informação contábil têm discreta 

relevância. Esse o perfil do primeiro grupo de países acima definidos.  

 

Situação diversa pode ser verificada quando a figura do investidor institucional passa a estar 

presente com destaque, o que é uma característica marcante de países altamente 

desenvolvidos em termos de mercado de capitais. Dado o seu natural distanciamento dos 

negócios, principalmente no que diz respeitos aos preferencialistas, as informações 

necessárias à decisão de investimento precisam ser obtidas diretamente no mercado, por meio 

das demonstrações financeiras levadas ao conhecimento público. Dificilmente o investidor 

tem condições de obtê-las de outro modo, ao contrário, por exemplo, dos credores. 

 

Essas informações, portanto, precisam retratar a real situação econômica da empresa, de modo 

a dar segurança aos investidores na aplicação dos recursos. Assim, ganha força a demanda por 

informações contábeis de alta qualidade, elaboradas com a finalidade de viabilizar a captação 

de recursos oriundos do investidor institucional e com foco na proteção do investimento e do 

próprio investidor. 
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Todo esse contexto gerou um impacto direto na definição das práticas contábeis, que se 

desenvolveram no sentido da proteção e da informação de seus principais usuários que, como 

visto, podem se mostrar diversos a depender da principal fonte de financiamento da atividade 

empresarial. 

 

As conclusões seguem uma sequência compatível com os aspectos estruturais de cada 

modelo. No stakeholder-oriented accounting model, dada a relevância do credor para o 

financiamento das atividades empresariais, as práticas contábeis são desenvolvidas no sentido 

de protegê-lo, em outras palavras, as normas contábeis tendem a privilegiar a liquidez e a 

solvência da entidade. Os princípios do conservadorismo e do custo histórico como base de 

valor surgem com enorme força, com o reconhecimento dos ativos pelo seu menor valor, o 

contrário ocorrendo em relação aos passivos. 

 

Assim, apesar de uma tendência ao reconhecimento de lucros menores, observa-se maior 

capacidade de pagamento (liquidez). Para as instituições financeiras credoras (financiadores), 

mais interessa a capacidade de pagamento da empresa do que o seu potencial de geração de 

lucros. 

 

Nesse cenário, os países inseridos no primeiro grupo são aqueles que experimentam uma 

relação mais próxima entre o Direito Tributário e a Contabilidade, com menor margem de 

liberdade para o julgamento do contador, vinculado, na maioria das vezes, a um complexo e 

minucioso universo de normas contábeis e que, não por acaso, ostentam tradução jurídica de 

code law. Tal fato está mais relacionado a uma coincidência de princípios e valores do que 

propriamente a uma opção pré-concebida.  

 

O segundo grupo (shareholder-oriented accounting model) segue caminho diverso. A 

produção de informações contábeis confiáveis é a base de sustentação desse modelo. Sem elas 

o investidor não é capaz de avaliar a empresa na qual pretende investir. Por outro lado, tendo 

em vista a relevância desse capital para o desenvolvimento dos negócios, as empresas buscam 

atraí-lo a todo custo, o que tende a ser um trabalho mais simples quando os índices de 

lucratividade mostram-se mais atraentes.  

 

Os investidores, em regra, têm o seu capital remunerado por meio da distribuição de 

dividendos. Assim, quanto maior o lucro, maiores serão os dividendos, quanto maiores os 
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dividendos, tanto maiores serão os investimentos. Nesse contexto, o custo histórico é muitas 

vezes substituído pelo valor justo, o princípio do conservadorismo é de certa forma 

abrandado, ganhos não realizados podem vir a ser reconhecidos. 

 

Aqui o afastamento em relação ao princípio do conservadorismo tende a gerar um conflito de 

interesses. As normas contábeis produzidas pelo Fisco deixam de satisfazer aos interesses do 

investidor institucional (e muitas vezes das empresas que buscam atrai-los, reportando lucros 

maiores e perspectivas mais atraentes), grande protagonista desse modelo, o que estimula a 

produção de normas contábeis destituídas de preocupação com relação aos possíveis impactos 

tributários por elas causados. 

 

Até a edição da Lei nº 6.404/76, a contabilidade brasileira apresentava um modelo formalista, 

altamente influenciado pela escola italiana, marcado por uma forte carga teórica e voltado 

para os interesses do Fisco. Esse modelo contábil passou a não mais atender às necessidades 

da economia brasileira desde a expansão econômica de meados da década de 60, que fez 

nascer uma pressão por normas contábeis mais pragmáticas, voltadas para uma nova realidade 

econômica.  

 

É justamente nesse contexto que surge a Lei nº 6.404/76, que revogou parcialmente o 

Decreto-lei nº 2.627/40 e introduziu no Brasil a “estrutura jurídica necessária ao 

fortalecimento do mercado de capitais de risco no País, imprescindível à sobrevivência da 

empresa privada na fase atual da economia brasileira”. Esperava-se que a nova lei, ao 

regular a elaboração das demonstrações financeiras, corrigisse a indesejada influência do 

Fisco na elaboração de normas contábeis – enfoque fiscal – em detrimento dos demais 

usuários da informação, dentre os quais, os próprios investidores institucionais.  

 

Em razão disso, talvez o traço mais marcante da realidade brasileira tenha sido a enorme 

influência exercida pelo Fisco sobre a normatização contábil, o que leva à conclusão de que o 

modelo contábil brasileiro pode ser enquadrado no segundo grupo, aqui classificado como 

stakeholder-oriented accounting model. Prova maior disso é exatamente a publicação da Lei 

nº 11.638/07, que buscou resgatar o objetivo principal da contabilidade, a informação, ainda 

que esse objetivo tenha sido inserido com inegável destaque na redação original da Lei nº 

6.404/76. 
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Avançando na questão da relação entre os resultados contábil e fiscal, diversos estudos 

apontam para o fato de que a existência de um vínculo formal entre o resultado escolhido pela 

legislação tributária como base de incidência para o imposto de renda e a contabilidade é 

antiga, remontando ao século XIX, e decorre da exigência de auditores e dos próprios 

contribuintes. Desde então, em maior ou menor grau, em quase todos os países que se tem 

notícia, há alguma espécie de vínculo normativo entre o Direito Tributário e a Contabilidade, 

não sendo diferente em relação ao Brasil.  

 

No entanto, a natureza desse vínculo pode variar bastante em intensidade, o que depende de 

diversos fatores. Basicamente, quanto mais próximas as normas contábeis de um determinado 

país estiverem dos princípios tributários adotados, menores são os distanciamentos entre os 

resultados. Lado outro, quanto maiores forem as diferenças entre a qualificação dos eventos 

econômicos pelo Direito e pela Contabilidade, tanto maiores serão as distâncias entre esses 

mesmos resultados. 

 

É inegável que o Direito Tributário e a Contabilidade partem de uma mesma realidade 

econômica, o que certamente justifica uma natural relação de dependência. Trata-se de uma 

decorrência lógica da Teoria dos Sistemas. No entanto, afirmar a existência de uma necessária 

relação de dependência é algo bastante diverso do que sustentar que essa dependência seja 

total.  

 

É que, em diversos momentos a qualificação de um determinado evento econômico pela 

Contabilidade pode não guardar correspondência com a forma jurídica adotada pelos agentes, 

ou, simplesmente, a lei tributária pode desejar afastar-se dos efeitos econômicos ocorridos 

como forma de estimular ou desestimular a prática de determinados atos. Significa dizer que 

nem sempre o fato contábil será aquele previsto na regra-matriz de incidência tributária, o que 

tende a gerar um distanciamento, a despeito da aparente proximidade. Em suma, ajustes, ainda 

que em pequena quantidade, jamais deixarão de existir. 

 

Em síntese, um regime de dependência total parece forçar a compatibilização de sistemas que, 

em diversos momentos, devem divergir. Em última instância, precisa ser garantida ao Sistema 

Tributário a prerrogativa de qualificar os eventos econômicos como bem entender, ainda que 

isso imponha afastar-se da realidade econômica. As normas tributárias, como se sabe, 
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dispõem de funções outras que não apenas a arrecadação de tributos, tendo a sua função 

indutora reconhecida e estudada importância.  

 

Em oposição ao regime de dependência total, há aqueles que advogam a tese da separação 

total. Basicamente, a separação total seria uma decorrência lógica da incompatibilidade 

principiológica entre os sistemas contábil e tributário, o que impõe que a legislação tributária 

tenha total autonomia para se afastar do resultado societário. 

 

Tal incompatibilidade decorreria da existência, entre os dois sistemas, de objetivos 

manifestamente diversos. Enquanto a Contabilidade busca bem informar seus usuários com 

base em uma determinada visão da realidade econômica, o Direito Tributário preocupa-se 

limitar a voracidade do Fisco de modo que cada um contribua de acordo com sua capacidade 

econômica (função fiscal da tributação), ou ainda induzir ou desestimular determinados 

comportamentos (função extrafiscal). 

 

De todo modo, não se chega ao extremo da existência de dois conjuntos de normas contábeis, 

um destinado a apurar o resultado societário e outro destinado a apurar o resultado tributário. 

O resultado apurado segundo as normas contábeis não deixa de ser o ponto de partida da 

legislação tributária. 

 

O regime de dependência parcial representa, portanto, verdadeira situação intermediária entre 

dois extremos. Busca admitir a interdisciplinaridade, fato que decorre da unidade do 

fenômeno social, mas não nega a autonomia do Direito Tributário para qualificar os fatos 

econômicos. A propósito, trata-se de uma autonomia de mão dupla, pois tanto a Contabilidade 

como o Direito Tributário irão qualificar os eventos econômicos segundos seus próprios 

princípios e valores. 

 

Até a edição das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, a realidade brasileira evidenciava uma 

nítida conformidade entre os resultados contábil e tributário (dependência parcial). Em 

resumo, a legislação tributária previa ajustes ao resultado contábil, fazendo com que a 

tributação incidisse sobre o resultado contábil ajustado.  

 

Portanto, o cenário normativo brasileiro até a edição das Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 era 

de: (i) previsão expressa de que o resultado societário seja apurado de acordo apenas com 
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normas contábeis; (ii) determinação de que os ajustes tributários sejam realizados em registros 

auxiliares. Na prática, dada a importância da RFB enquanto usuário da informação contábil, é 

comum que se verifique a existência de normas tributárias que prevejam uma determinada 

forma de contabilização, ainda que essa determinação contrarie os princípios contábeis. Ou 

seja, ajustes tributários – auxiliares por definição – sobre os registros permanentes.  

 

É preciso ainda dizer que a edição da Lei nº 11.638/07 ocorreu em meio a um contexto 

mundial de harmonização de práticas contábeis. 

 

Como visto, não se pode negar as enormes diferenças existentes entre as práticas contábeis ao 

redor do mundo. Aos poucos, os prejuízos delas decorrentes geraram uma pressão em busca 

de uma maior harmonização, o que explica o atual momento, no qual as normas de 

contabilidade brasileira estão sendo editadas em harmonia com o padrão internacional 

IAS/IFRS. 

 

É preciso dizer que a busca pela harmonização das normas contábeis é um fenômeno mundial, 

que vem crescendo em força e importância, dada sua intensa relação com aspectos 

econômicos e de investimentos em âmbito global. É que em se tratando de relações 

econômicas transnacionais, a globalização aparece como protagonista. Ao longo das últimas 

décadas, as relações entre agentes localizados em diferentes países e continentes vêm 

crescendo de forma contínua e irreversível.  

 

A Contabilidade está profundamente inserida nesse contexto de contínua expansão do 

comércio e do investimento transnacional. Como ciência incumbida de registrar o patrimônio 

das empresas, passa a representar um custo relevante (e indesejado) quando uma mesma 

demonstração financeira precisa ser elaborada com base em diferentes sistemas contábeis para 

que seja possível ao usuário da informação interpretá-la. Se a realidade econômica é uma só, a 

assimetria da informação contábil passa a representar desperdício de tempo e de capital, 

verdadeira barreira ao investimento internacional.  

 

No caso do Brasil, o processo de convergência das normas contábeis ao padrão IFRS teve 

efetivo início com a edição da Lei nº 11.638, em 28/12/2007, fruto da conversão do Projeto de 

Lei nº 3.741/2000 e que tinha os objetivos declarados de: (i) corrigir impropriedades 
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existentes da Lei nº 6.404/76, e (ii) adaptar a lei societária aos padrões de contabilidade e de 

auditoria, com a finalidade de melhorar a qualidade das informações contábeis. 

 

Ao longo das inúmeras discussões que antecederam a publicação da Lei nº 11.638/07 tinha-se 

como premissa a inexistência de efeitos tributários. Todavia, a discussão acerca dos possíveis 

efeitos tributários teve início antes mesmo da publicação da lei.  

 

Assim, dada a existência de dúvidas quanto aos efeitos tributários, decidiu-se pela inclusão do 

§ 7º no artigo 177 da Lei nº 6.404/76, que conteria uma pretensa regra geral de neutralidade 

dos possíveis efeitos tributários decorrentes das novas práticas contábeis. No entanto, a 

ausência de clareza do dispositivo não deixou de produzir efeitos negativos.  

 

Ciente de tal fato, o legislador apressou-se para tentar resolver o problema. Publicou a MP nº 

449/08 que, dentre outras coisas, revogou o desastroso parágrafo sétimo e criou o Regime 

Tributário de Transição. Contudo, o RTT abrange apenas as hipóteses de modificação de 

critérios de reconhecimento de receitas, custos e despesas, enquanto o artigo 177, § 7º da Lei 

nº 6.404/76 mencionava que os lançamentos de ajuste efetuados exclusivamente para 

harmonização de normas contábeis e as demonstrações e apurações com eles elaboradas não 

poderão ser base de incidência de impostos e contribuições nem ter quaisquer outros efeitos 

tributários. 

 

Assim, o RTT não obriga que a escrituração de ativos, passivos e do patrimônio líquido seja 

feita com base nos critérios contábeis vigentes em 31/12/2007. Os ajustes se referem apenas 

aos critérios de reconhecimento de receitas, custos e despesas, não fazendo referência ao 

estorno de todos os lançamentos contábeis realizados com base no novo padrão. 

 

Em linhas gerais, a escrituração mercantil deverá ser realizada em consonância com as novas 

normas contábeis, sendo que eventuais ajustes ao lucro líquido decorrentes de critérios 

contábeis ajustáveis por determinação legal devem ser realizados diretamente no LALUR.  

 

Quando a norma tributária se reporta ao lucro líquido contábil sem qualquer ressalva, refere-

se às regras contábeis em vigor no momento da incidência da norma de tributação, não 

podendo incidir o RTT. Todavia, deve ser ressalvado o fato de que a não incidência do regime 

de transição não significa a imediata aceitação pelo Direito Tributário da qualificação adotada 
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pela contabilidade. Sendo a qualificação contábil incompatível com o ordenamento jurídico, 

esta deve ser alterada, em que pese não se tratar de um ajuste de RTT. 

 

É forçoso concluir que o legislador, muito embora tenha pretendido conferir maior rigor à 

neutralidade dos efeitos tributários decorrentes das novas práticas contábeis, criou um regime 

ainda menos abrangente, restrito à modificação dos critérios de reconhecimento de receitas, 

custos e despesas. 

 

Assim, não é possível afirmar que todo e qualquer efeito tributário decorrente das novas 

práticas contábeis possa ser neutralizado por força do RTT. Será preciso uma análise 

criteriosa de cada caso, o que, inegavelmente, não elimina a indesejada insegurança jurídica 

criada pela Lei nº 11.638/07. 

 

A definição dos efeitos fiscais decorrentes das Leis nº 11.6380/7 e nº 11.941/09 deve, 

necessariamente, partir da identificação dos limites da interação existente entre o Direito 

Tributário e a Contabilidade. Somente a partir disso é que se poderá definir em que medida as 

modificações ocorridas no padrão contábil brasileiro podem afetar as normas tributárias que a 

ele fazem referência.  

 

Como visto ao longo do presente trabalho, a Contabilidade é um sistema intermediário entre o 

econômico e o jurídico. Dada a existência de um único fenômeno social, cabe à Contabilidade 

retratar em linguagem própria os eventos econômicos eleitos pelo legislador como denotativos 

de capacidade contributiva. A depender do grau de identidade entre o fato contábil e o fato 

jurídico, o legislador tende a recorrer ao primeiro em maior ou menor intensidade. 

 

No Brasil, assistiu-se, ao longo das últimas décadas, a uma inegável conformidade entre os 

resultados societário e fiscal. Em última instância, referida conformidade decorreu de uma 

identidade entre princípios contábeis e tributários, fruto, muitas das vezes, de uma indevida, 

mas existente, influência do Fisco sobre a produção de normas contábeis. Essa relação de 

subordinação foi até aqui chamada de “relação de dependência parcial”. 

 

Nesse contexto, era natural que a norma tributária partisse do resultado apurado com base nas 

práticas contábeis existentes, principalmente no que concerne aos tributos sobre a renda, que 

buscam surpreender o acréscimo de riqueza ao patrimônio em um dado intervalo de tempo. 
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Essa quase identidade entre as qualificações jurídicas e contábeis dos eventos econômicos – 

na verdade o processo contábil partia da qualificação jurídica – foi amplamente verificada no 

Brasil, ainda que ao arrepio da Lei nº 6.404/76 e da melhor doutrina contábil, que já 

reivindicavam o resgate da autonomia da contabilidade. 

 

Esse cenário foi alterado pela Lei nº 11.638/07, que determinou a convergência da 

contabilidade brasileira ao padrão contábil internacional, ditado pelo IASB. Como visto, o 

padrão IFRS tem como um de seus principais pilares a primazia da substância econômica 

sobre a forma jurídica, o que, em última análise, significa dizer que o processo contábil, ao 

retratar os eventos econômicos, não está vinculado à qualificação atribuída pelo direito.  

 

Nesse contexto, é de fundamental relevância perceber que o Direito Tributário faz uso do 

resultado contábil de diferentes maneiras, exigindo que os possíveis efeitos decorrentes da 

convergência ao padrão IFRS sejam analisados com vagar. Em linhas gerais, a relação entre 

normas tributárias e regras contábeis pode ser verificada em três diferentes situações, nas 

quais o legislador poderá:  

 

(i) empregar vocábulos que se referem a institutos contábeis 

atribuindo a eles sentido diverso ou criando um conceito tributário 

autônomo;  

 

(ii) incorporar, expressa ou implicitamente, conceitos contábeis, o que 

pressupõe a manutenção do seu sentido original; ou  

 

(iii) fazer remissão ao fato contábil como referência para a incidência 

da norma de tributação, tal como regulado na Contabilidade (reenvio 

direto). 

 

Como visto, o legislador tributário é dotado de ampla autonomia, podendo manejar livremente 

conceitos existentes (sejam de Direito Privado ou de outras ciências) estando limitado apenas 

à competência constitucionalmente definida e às suas próprias escolhas.  

 

Assim, quando opta por empregar conceitos “externos” é preciso identificar em qual sentido 

eles foram utilizados e a compreensão de qualquer dispositivo legal demanda o emprego de 
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métodos de interpretação. Atualmente, é inadmissível o uso de um método isolado e escolhido 

de forma apriorística, devendo todos eles concorrer para que seja construído o sentido do 

texto normativo. 

 

A melhor exegese acerca dos conceitos empregados em matéria tributária deve partir sempre 

de uma interpretação sistemática, com a finalidade de identificar em que medida, se for o 

caso, a norma tributária alterou o conceito original por ela utilizado. No entanto, não se pode 

afirmar, de forma peremptória, que o legislador tributário cria novo conceito sempre que faça 

referência a instituto regulado por outro ramo do direito ou por outro sistema, tampouco, que 

o conceito tenha sido incorporado sempre que a (re)definição não for expressa. 

 

Em síntese, como visto, o Direito Tributário importa do Direito Privado certos conceitos, que, 

por sua vez, podem sofrer distorções para fins de definição de seus efeitos no âmbito da 

tributação (equiparação de royalties a aluguel, p.ex.), desde que não ocorram deformações ou 

ampliação da competência constitucionalmente definida. Assim, existe autonomia da 

legislação tributária, mesmo quando essa faça referência a institutos e conceitos pertencentes 

a outros ramos do direito, não se podendo partir da mutação conceitual ou da primazia do 

Direito Privado como regra. É o que, em última análise, prescrevem os artigos 109 e 110 do 

CTN. 

 

No caso da incorporação de conceitos, o legislador opta por confiar à Contabilidade – cujas 

regras foram juridicizadas por meio da Lei nº 6.404/76 – uma fatia de seu poder normativo, o 

que pode ocorrer por meio de expressa ou implícita incorporação de um conceito. Todavia, 

essa incorporação não faz nascer para o legislador tributário o dever de reconhecer os mesmos 

efeitos verificados na Contabilidade. Pode a lei fazer referência ao conceito contábil, 

preservando as suas características originais, mas prescrevendo efeitos tributários diferentes.  

 

Por fim, hipótese mais comum é a da remissão a resultados contábeis, que difere da 

incorporação apenas pelo fato de a norma não fazer referência a um instituto isoladamente, 

mas sim ao produto decorrente da aplicação de uma série de regras contábeis. Trata-se de 

técnica legislativa classificada pela doutrina como “reenvio”, que corresponde basicamente a 

uma opção do legislador de se referir a outro texto normativo para dar sentido a uma 

determinada norma.  
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A questão precisa ser analisada com parcimônia quando se verifica que as práticas contábeis 

referidas pelo legislador sofreram mudanças estruturais, que têm como principal propósito 

resgatar a sua independência de qualificação dos eventos econômicos, distanciando-se, 

sempre que necessário, da qualificação jurídica. Nesse contexto, é preciso investigar os 

potenciais efeitos decorrentes das referidas mudanças, o que tende a variar a depender do 

nível de subordinação escolhido pelo legislador entre os sistemas contábil e tributário. 

 

Certamente, a questão se mostra mais simples nas hipóteses em que se verifica a existência de 

um conceito tributário autônomo, ainda que por meio da utilização de vocábulos idênticos aos 

utilizados pela Contabilidade. Nesses casos, o legislador tributário, valendo-se de sua 

autonomia conceitual, criou um conceito exclusivamente tributário, que não pode ser alterado 

de forma indireta, ainda que o instituto contábil “correspondente” tenha sido profundamente 

alterado. Entendimento contrário, sem sombra de dúvidas, feriria de morte o princípio da 

legalidade. Assim, se o ágio do Decreto-lei nº 1.598/77 não é conceito contábil, mas 

tributário, qualquer alteração no primeiro não pode ter o condão de gerar reflexos sobre o 

último. 

 

Contudo, no que se refere aos novos conceitos contábeis, sempre que possível deverá 

prevalecer a interpretação dinâmica. Trata-se do método mais coerente com as opções 

exercidas pelo legislador ao longo dos últimos trinta anos e que precisam ser levadas em 

consideração.  

 

Em primeiro lugar, é preciso reafirmar que a legislação brasileira não prevê a figura do 

balanço fiscal. E não o faz por entender que o balanço contábil deve servir, necessariamente, 

como ponto de partida para a incidência dos tributos que nele se baseiam. Ao conferir à 

Contabilidade o status de sistema intermediário, confiando nas qualificações por ela atribuídas 

aos eventos econômicos, assume os efeitos da evolução da ciência contábil ao longo dos anos. 

Partindo da premissa de que o Direito Tributário assume a relevância das qualificações 

contábeis, não faria sentido algum congelar, para fins tributários, regras que nem mesmo a 

contabilidade entende como aplicáveis.  

 

A experiência da Lei nº 6.404/76 mostra que o legislador brasileiro reconhece na 

contabilidade o sistema ideal de regras para a representação dos eventos econômicos, 

prescrevendo ajustes sempre que surgirem incompatibilidades com as normas tributárias. É 
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preciso dizer que os ajustes sequer precisariam ser expressos – embora esse seja o cenário 

ideal – na medida em que deve ser aplicada a lei tributária com todo o seu rigor, afastando 

quaisquer outras normas que se mostrem com ela incompatíveis, ainda que provenientes do 

Direito Privado. 
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